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Nedfrosne befrugtede æg (”embryoner”) kan optøs og oplægges i livmoderen. Ifølge lovgivningen må 
nedfrosne æg højst opbevares i fem år. 
Hvis du har været gravid, skal du være færdig med at amme og dine menstruationer skal igen være 
regelmæssige. Ved tvivlstilfælde bør du have målt ”mælkehormonet” (prolaktin). 
Almindeligvis vil vi tilstræbe, at der er ét embryon til oplægning. 
 
 
 
 
 

Kvinder med regelmæssig menstruations-cyklus på højst 35 dage 
Ring når menstruationen starter og aftal tid til ultralydsscanning på ca. 10.-12. cyklusdag. 
 
Ved scanningen ses livmoderslimhindens tykkelse og månedens æg-blære måles. 
 
Når skanningen viser, at ægblæren er klar til ægløsning aftales den videre plan. 

 Ægløsningssprøjte: Ovitrelle® 250 mikrogram i pen (er det samme som 6500 IE). Tages om aftenen 
på den aftalte dag. 

 Embryoner frosset som blastocyster tøs 5-6 dage efter ægløsningssprøjten. På denne dag ringer du 
til os på telefon 39405252 for at få at vide, hvordan blastocysten har klaret optøningen. På hverdage 
kan du ringe omkring klokken 11, i weekender og på helligdage omkring klokken 10. 

 Vi har aftalt med dig, hvornår du skal komme til oplægning. Blastocyster tøs og oplægges samme 
dag. Du skal komme med let fyldt urinblære til oplægningen. 

 På embryo-oplægningsdagen skal du om eftermiddagen hjemme tage 100 mikrogram hCG. Det gør 
du ved at tage ”10 klik” fra en Ovitrelle® pen. 

 På embryo-oplægningsdagen starter du også på at tage progesteron i skeden. Det kan være 
Cyclogest®, Lutinus® (3 gange daglig) eller Crinone® (2 gange daglig). 

 Blodprøve for graviditet tages her i klinikken 17 dage efter ægløsningssprøjten. 
 

Kvinder ”uden” cyklus eller med lang menstruationscyklus (over cirka 35 dage) 
Du starter på 2. eller 3. dagen med Østradiol eller Progynon® (se bagsiden) 

 Efter ca. 10-12 dage bliver du ultralydskannet. Når slimhinden er tyk nok påbegyndes behandling 
med progesteron i skeden (Cyclogest®, Lutinus® eller Crinone®). Du skal fortsat også tage 
østradiol. De fleste får også progesteron (Cyclogest®) til at tage i endetarmen. 

 Blastocyster tøs og oplægges 5-6 dage efter at du er startet på Cyclogest®/Lutinus®/Crinone®. 
 Hvis du bliver gravid, skal du fortsætte behandlingen med østradiol og progesteron til du er i 10. uger 

gravid. 
 Hvis graviditetsprøven er negativ, kan du slutte med østradiol og progesteron. Så får du 

menstruation få dage senere. 
 
 
 

Oplægning af optøede æg (embryoner) 
”Frysecyklus” 

OBS: Ovitrelle® (”ægløsningssprøjten”) skal opbevares i køleskab 
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Hvis prøven er positiv:
Fortsæt østradiol og progesteron til du er 10 uger henne.

Hvis prøven er negativ:
Ophør med at tage østradiol og progesteron.

Du får så menstruation få dage efter.

Hvis graviditetsprøven er positiv, 
fortsættes østradiol og progesteron.
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Cyclogest®/Lutinus®/Crinone® i skeden.
Startes omkring dag 12 (efter ultralydskanning).

Frysecyklus med hormonbehandling
Oplægning af optøede embryoner i cyklus styret med østradiol og progesteron.

Anvendes til kvinder ”uden” cyklus eller med lang menstruationscyklus (over cirka 35 dage).

Cyklusdag

Progesteron i skeden

Ø
stradioltabl. 3 stk.daglig

(ca. 8t interval)

Østradiol tabletter à 2 mg.
Startes på blødningsdag 2-3.
Ét stk. ca. hver 8. time.

Cyclogest® i endetarmen.
Startes efter aftale.
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